Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 12. října 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Veronika
Kotrcová, Petr Rapčáni, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Lenka Škopková, Petr Rapčáni
Program:
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
2. Schválení zadání změny územního plánu č. 2
3. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce projednalo a nemělo připomínky k proplacení faktur
-

Sodexo Pass Česká republika a.s. – nákup stravenek

- 31.657,70 Kč včetně DPH

2. Schválení návrhu zadání změny č. 2 územního plánu
Zastupitelstvo obce Chlumany se seznámilo s návrhem zadání změny č.2 územního plánu. Dne
24.2.2020 zastupitelstvo obce Chlumany, usnesením č. 2/20 na základě ustanovení § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení změny
č. 2
Územního plánu Chlumany (dále jen „změna č. 2 ÚP“).
Obecní úřad Chlumany (dále jen „pořizovatel“) ve spolupráci s určeným zastupitelem obce
Chlumany – starostkou Kateřinou Pudivítrovou zpracoval Návrh zadání změny č. 2 ÚP.
Podkladem pro jeho zpracování byly Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou
působností Prachatice, Vstupní analýza žádostí o změnu územního plánu zpracovaná firmou SP
STUDIO, s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov, která je současně zpracovatelem změny
č. 2 ÚP. Dalším podkladem byl platný Územní plán Chlumany, který nabyl účinnosti dne
11.2.2011 a změna č. 1 Územního plánu Chlumany, nabytí účinnosti 25.9.2013.
Návrh: schválit návrh zadání
Hlasování: pro 6, proti 1 (Veronika Kotrcová)
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny č. 2 územního plánu.
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3. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitele o chystaném odečítání spotřeby vody v obci. Které budou
probíhat v nejbližších dnech.

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

…………………………………
Josef Novák
místostarosta

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 12.října 2020
Usnesení č. 10/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Návrh zadání změny č.2 územního plánu

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Ověřil:

schválení proplacení faktur

Lenka Škopková

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

…………………………………
Josef Novák
místostarosta

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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